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Normativa	aplicable	
	
	
En la Directiva Europea (i la llei estatal per a la seva transposició a la normativa 
espanyola) s’hi troben les següents definicions relatives a la reutilització: 

- Reutilització: es defineix el concepte reutilització com a qualsevol operació 
mitjançant la qual els productes o components que no siguin residus 
s’empren de nou amb la mateixa finalitat per a la que varen ser concebuts. 

- Preparació per a la reutilització: operació de valorització consistent en la 
comprovació, neteja o reparació, mitjançant la qual els productes o 
components de productes convertits en residus es preparen per a que puguin 
tornar a reutilitzar-se sense cap tipus de transformació prèvia.  

De la mateixa manera, la Directiva Europea estableix la següent jerarquia que 
serveix com a ordre de prioritats en la legislació i la política sobre prevenció i gestió 
de residus, i en la que la preparació per a la reutilització s’hi troba en segon lloc: 

1. Prevenció. 
2. Preparació per a la reutilització. 
3. Reciclat. 
4. Altres tipus de valorització, per exemple, la valorització energètica. 
5. Eliminació. 

Amb tot, la reutilització apareix com a un dels principals eixos en tots i cada un dels 
apartats i residus de la normativa aplicable. 

 

Ja més en concret a l’eix de reutilització, trobem que en el Capítol II de la Directiva, 
l’article 11 fa esment a la reutilització instant als Estats membre a fomentar la 
reutilització dels productes i les activitats de preparació per a la reutilització, 
promovent l’establiment i suport de xarxes de reutilització i reparació, l’ús 
d’instruments econòmics, requisits de licitació, etc.  

Els objectius marcats per abans de l’any 2020 són els d’augmentar la preparació per 
a la reutilització i el reciclat de residus de materials de residus domèstics o similars 
amb un mínim d’un 50% global en pes.  

Els objectius per al 2020 en el cas de la preparació per a la reutilització, reciclat i 
altres valoracions dels residus no perillosos procedents de la construcció i les 
demolicions seran del 70% del pes.  

En el cas de la Llei estatal, en el seu article 21 estableix que les Entitats Locals 
hauran d’habilitar espais, instruments o mesures per a la recollida separada dels 
residus domèstics i, en el seu cas, comercials als que es fa necessari donar una gestió 
diferenciada per facilitar la seva reutilització.  



	

Estratègia	per	a	l’Economia	Circular	
Tancant	el	cercle	–	Un	Pla	d’Acció	de	la	UE	per	a	l’economia	
circular	

	
Economia	Circular	–	Aquest	és	el	camí	per	avançar…	
	
La	Comissió	Europea	ha	adoptat	un	ambiciós	Paquet	per	a	l’Economia	Circular,	el	qual	inclou	la	
revisió	 de	 les	 propostes	 legislatives	 en	 matèria	 de	 residus	 amb	 la	 finalitat	 d’estimular	 la	
transició	d’Europa	cap	a	una	economia	circular	que	estimuli	la	competitivitat	global,	fomenti	el	
creixement	econòmic	sostenible	i	generi	nous	llocs	de	treball.		
	
El	Paquet	d’Economia	Circular	consisteix	en	un	Pla	d’Acció	de	la	UE	per	a	l’economia	circular	que	
estableix	programes	d’acció	concrets	i	ambiciosos,	amb	mesures	que	tenen	l’abast	en	la	totalitat	
del	cicle:	des	de	la	producció	i	el	consum	a	la	gestió	de	residus	i	el	mercat	de	segona	mà.		
	
L’annex	del	Pla	d’Acció	estableix	els	temps	en	que	les	accions	s’han	de	complir.		
	
Les	accions	proposades	contribuiran	a	“tancar	el	cercle”	dels	cicles	de	vida	dels	productes	a	
través	de	majors	reciclatges	i	reutilització,	i	portarà	beneficis	tant	pel	medi	ambient	com	per	
a	la	economia.	
Les	propostes	legislatives	revisades	en	temes	de	residus	estableixen	objectius	per	a	la	reducció	
dels	residus	i	estableix	un	camí	ambiciós	i	creïble	a	llarg	termini	pel	que	fa	a	la	gestió	dels	residus	
i	el	reciclatge.	
Els	elements	clau	de	les	propostes	revisades	en	matèria	de	residus	inclou:	
	

• Un	objectiu	comú	dins	la	UE	del	65%	de	reciclatge	dels	residus	municipals	per	al	2030;	
• Un	objectiu	comú	dins	la	UE	del	75%	de	reciclatge	d’envasos	per	al	2030;	
• Un	objectiu	de	reducció	del	10%	del	total	de	residus	per	al	2030;	
• Promoció	d’instruments	econòmics	per	desincentivar	el	dipòsit	en	abocadors;	
• La	prohibició	d'abocament	de	residus	recollits	de	forma	selectiva	;	
• Definicions	simplificades	i	millorades	i	mètodes	de	càlcul	harmonitzats	per	a	les	taxes	

de	reciclatge	en	tota	la	UE;	
• Mesures	 concretes	 per	 promoure	 la	 reutilització	 i	 estimular	 la	 simbiosi	 industrial	 -		

convertint	els	subproductes	d’una	indústria	en	la	matèria	prima	d’una	altra	indústria;	
• Incentius	econòmics	als	productors	per	a	introduir	productes	ecològics	en	el	mercat	i	

suport	als	plans	de	recuperació	i	reciclatge	(	per	exemple,	per	a	l'embalatge	,	bateries	,	
equips	elèctrics	i	electrònics	,	vehicles	);	

	
S’han	aprovat	les	següents	propostes	legislatives	en	matèria	de	residus:	

• Proposta	de	Directiva	de	Residus.	
• Annex	a	la	proposta	de	Directiva	de	Residus.	
• Proposta	de	Directiva	d’Envasos.	
• Annex	a	la	proposta	de	Directiva	d’envasos.	
• Proposta	de	Directiva	sobre	abocador.	
• Proposta	de	Directiva	sobre	aparells	elèctrics	 i	electrònics,	vehicles	al	 final	de	 la	seva	

vida	útil,	bateries	i	acumuladors.	
• Quadern	analític	sobre	objectius	en	la	gestió	de	residus.	
• Document	de	treball	–	Pla	d’implementació.	



	

	
	
Beneficis	de	l’Economia	Circular	
	
L’Economia	 Circular	 ofereix	 l’oportunitat	 de	 reinventar	 la	 nostra	 economia,	 fent-la	 més	
sostenible	 i	 competitiva.	 Això	 portarà	 beneficis	 per	 a	 negocis,	 industries	 i	 ciutadans	 de	 tot	
Europa	 per	 igual.	 Amb	 aquest	 pla	 per	 fer	 una	 economia	 europea	més	 neta	 i	 competitiva	 la	
Comissió	Europea	està	donant	mesures	ambicioses	per	tallar	l’ús	de	recursos,	reduir	els	residus	
i	augmentar	el	reciclatge.	
	
Per	més	informació,	accediu	a	la	web	de	medi	ambient	de	la	Comissió	Europea	:	
	
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm	
	
	

	


